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Lyckad integration
kräver självkritik

Konferensdeltagarna möttes digitalt.

Ett möte där alla får säga sitt och där man på slutrakan
når ett samförstånd.
Det är målet för konsensuskonferensen som Medborgarinstitutet har testat med temat integration.
Konsensuskonferensen, med
förkortningen KOSI, har sex
regler och mål:
•Lyssna på andra, avbryt
inte.
•Respektera
människors
olika synpunkter.
•Alla kan medverka till att
skapa ett tryggt diskussionsklimat. Diskussionen är konfidentiell.
•Ger dig möjlighet att lära
nytt, förstå andra, se olika
synvinklar och alternativ.
•Var direkt och öppen, men
diskutera hövligt.

•Använd vardagligt språk.
Konferenserna har ordnats
i flera regioner i Finland. I
torsdags var det Ålands tur.
– Det funkar nästan lika bra
digitalt som tidigare, säger
Björn Wallén, ordförande för
föreningen Fritt bildningsarbete.
Temat på Åland var integration. Medis kontaktade tänkbara deltagare och de som
tackade jag fick tillgång till
material på temat. Under dagen fick de möta forskare med
olika infallsvinklar på ämnet
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och se Youtubeintervjuer med
inflyttade i olika åldrar som
berättade hur de anpassat sig
till livet på Åland.
Några stora meningsskiljaktigheter fanns inte bland deltagarna som representerade
bland annat Kommunernas
socialtjänst (KST), Folkhälsan
och Röda Korset.
Inbjudningar hade också
gått ut till kommundirektörer
och representanter näringslivet men ingen deltog.
– Alla som var med på konferensen månar om integrationen och vill att den ska
utvecklas. Man kan ändå ha
olika åsikter om vilka metoder som är bäst, säger Medis
rektor Siv Ekström.
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Självkritik
I Finland finns en populistisk
debatt som undergräver förtroendet människor emellan,
säger Björn Wallén.
– Samhället och attitydklimatet polariseras allt mer.
Också en liberal och välkomnande person kan ha snedvridningar i det egna sättet
att agera. Det som de här
konferenserna lett till är att vi
självkritiskt analyserar hur vi
fungerar inkluderande.
Forskaren Tobias Pötzsch
ruskade om deltagarna när
han talade om hur integration inte bara är en ”envägsprocess” där den inflyttade
ska anpassa sig. Allas värderingar och arbetsmetoder
bör förändras. Det gäller inte
minst utbildningen som inflyttade får.
– De har yrkeskunnande
och livserfarenheter som vi
inte lyssnar till och beaktar
tillräckligt mycket integrationsutbildningarna,
säger
Björn Wallén.
– Fri bildning innebär att
man ska vara kritisk. Men
inte så kritisk att man spelar
populisterna i händerna och
säger att allt är ruttet.
Effie Pia är informatör på
Kompassen,
informationskontoret för inflyttad från utomnordiska länder. Hon flyttade från Grekland till Åland
för sju år sen och berättade
om sina erfarenheter på konferensen.
– Det är inte så att man
trycker på en knapp och så är
man integrerad från den ena

NYA ÅLAND 9

Björn Wallén från föreningen Fritt Bildningsarbete och Medis
rektor Siv Ekström var nöjda med konferensen.
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dagen till den andra. Det behövs tid.
– Och det finns saker som
man har med sig som det är
svårt att glömma, speciellt om
man flyttar som vuxen. Min
dotter som växer upp här lär
sig samhället på ett annat sätt.

Olika stigar
Det finns olika ”integrationsstigar” in i samhället, säger
Björn Wallén. Svenskakurser
på Medis är ett exempel, sport
ett annat. Inflyttade barn och
ungdomar kan bli integrerade när de går med i ett lokalt
fotbollslag.
– Det är en integrationsstig
som inte är planerad, men
den finns där. Föreningar och
den fria bildningen går hand
i hand.
Många inflyttade lär sig
svenska på Medis och institutets andra kurser kan vara ett
bra sätt för dem att få kontakt
med lokalbefolkningen, säger
rektorn Siv Ekström.

Effie Pia arbetar på Kompassen, som är Medis informationskontor för inflyttade från
länder utanför Norden.
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– Men vi ska inte vara besvikna om inte alltför många
som gör det. De som har jobb
eller går här på kurs har pratat och hört svenska hela dagen. På kvällen kanske de inte
vill eller orkar höra svenska.
Men möjligheten finns. Medis
kan ha en mångsidig roll.
PATRIK DAHLBLOM
patrik.dahlblom@nyan.ax
tfn 528 452

